TÁJÉKOZTATÓ A SEPA DEVIZA ÁTUTALÁSOK NYÚJTÁSÁRÓL
ÉS A KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSOKRÓL
Az Európai Parlament és a Tanács 260/2012 rendelete értelmében a Sberbank Magyarország Zrt.
elérhetővé teszi a deviza számlapénz-forgalmon belül a Rendelet által előírt szabványoknak megfelelő SEPA
deviza átutalások (SEPA Credit Transfer) indításának és fogadásának lehetőségét 2016. október 31-ét
követően.
Korábbi tájékoztatásunknak megfelelően a 2016. augusztus 8-tól hatályba lépő Általános Szerződési Feltételek
szerint a Bank a közeljövőben nem kíván a SEPA beszedési rendszer tagjává válni, így nem vállalja a
felhatalmazó levél alapján történő EUR beszedés teljesítését, valamint SEPA beszedési szolgáltatás nyújtását.
A SEPA (Single Euro Payments Area), azaz Egységes Euró Fizetési Övezet bevezetésének és működésének
célja, hogy az övezeten belüli fizetési műveletek egységes nemzetközi standard feltételek alkalmazásával
gyorsabban és biztonságosabban kerüljenek teljesítésre. A fizetési műveletek közül a SEPA Credit Transfer
2008. január 28-ával került bevezetésre, amelynek rendelet szerint előírt szabványait az euró övezeten kívüli
országoknak (ideértve Magyarországot) is alkalmazniuk és biztosítaniuk kell. Ez esetben a SEPA szabványokra
való átállás végső határideje 2016. október 31.
Melyek a SEPA tagországok?
Az Európai Unió 28 tagállama1 valamint Izland, Liechtenstein, Monaco, Norvégia, Svájc és San Marino.
Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország,
Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország,
Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia
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Mi az a SEPA deviza átutalás?
A hagyományos deviza átutalásokhoz képest egy különálló, a Rendelet által előírt nemzetközi standard
feltételek (díjak, teljesítési idők és módok, megbízás adattartalma illetve jogi keretek tekintetében) mellett
teljesülő EUR devizanemű deviza átutalási megbízás típus az Egységes Euró Fizetési Övezet határain belül.
Mely feltételek együttes teljesülésével tekinthető a deviza átutalás SEPA deviza átutalásnak?
-

-

-

-

EUR devizanemű utalás (eurótól eltérő devizanemben vezetett bankszámláról is indítható, illetve
bankszámlára is fogadható értékkorlát nélkül);
a megbízás a SEPA klíring rendszeren keresztül a SEPA tagországokba irányul és a kedvezményezett
bankja képes azt fogadni, azaz SEPA tagbank (illetve a SEPA-n keresztül elérhető);
időbeli prioritás (sürgősség) nem kerül megjelölésre; azaz a normál prioritású megbízás összege a
fizetési megbízás befogadási napját követő munkanap végéig kerül jóváírásra a kedvezményezett bank
bankszámláján;
nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) helyes alkalmazása (BIC /SWIFT/ kód megadása nem kötelező);
2016.október 31-ét követően a nemzetközi bankszámlaszám (IBAN) és a BIC bankazonosító (SWIFT)
kódok együttes és kötelező használata megszűnik az EUR devizanemű SEPA deviza átutalási
megbízások esetén. Az IBAN-only szabály szerint a terhelendő és a kedvezményezett számlaszámot
kizárólag IBAN formátumban kell megadni és helyesen alkalmazni.
kizárólag SHA költségviselésre van lehetőség: a megbízó és a kedvezményezett a saját bankjának
költségeit viseli, idegen banki költségek vállalására vonatkozó megjelölés nem lehetséges (nem lehet BEN
/ OUR);
a megbízás összegéből nem lehet levonni a megbízás díját, azaz a teljes összeget kell terhelni illetve
jóváírni, a költségterhelés külön tételként jelenik meg, nem lehet utólagos, az utalással összefüggő
levelezőbanki költség

A SEPA övezetbe irányuló és onnan érkező EUR átutalás csak SEPA típusú lehet és a meghatározott európai
klíringrendszereken (Target2, EURO1) keresztül bonyolódhat. (Ebből következik többek között, hogy SEPA
övezetbe irányuló és onnan érkező EUR átutalás esetén kizárólag SHA költségviselési módozat adható meg,
OUR és BEN költségviselés nem.)
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Milyen csatornán és milyen teljesítési rend mellett fogadja/teljesíti a Bank a SEPA deviza átutalási
megbízást?
SEPA deviza átutalási megbízás típusa

Megbízás benyújtásának
módja

Jóváírás konverzió nélkül és konverzióval3

Végső benyújtási
határidő2
Tárgy nap
17:00 óra
9:30 óra

Kedvezményezett számlájának
várható jóváírása
Tárgy nap = T nap
T nap

Bankfiókban
Sberbank Telebank,
Teljesítés bankon kívülre konverzió nélkül és
T+1 nap
Sberbank Online Banking,
konverzióval3
11:00 óra
Sberbank Business Online
szolgáltatásokon keresztül
2
A banki rendszerekben illetve a bankban történő átvételre vonatkozó végső fogadási időpont.
3
Konverzió esetén deviza eladási és deviza vételi keresztárfolyam kerül alkalmazásra. A bank által mindennap 11.00 óra után közzétett
devizaárfolyam.

Milyen kondíciók mellett nyílik lehetőség SEPA deviza átutalási számlaforgalom bonyolítására?
A SEPA deviza átutalási megbízások fogadásának és teljesítésének díja megegyezik az azonos csatornán
benyújtott bankon kívülre irányuló egyéb euró deviza átutalási megbízások díjával.
Milyen technikai információkat érdemes tudni előzetesen a SEPA deviza átutalási megbízás
megadásáról?
Megbízások rögzítése az egyes befogadási csatornákon
A SEPA deviza átutalási megbízás jellemzők alapján az Ügyfél határozza meg és adja meg elkülönült SEPA
illetve nem-SEPA típusú bankfióki megbízáson (formanyomtatványon). Az ügyfél által leadott SEPA típusú
megbízás abban az esetben kerül ténylegesen SEPA típusként feldolgozásra, amennyiben a SEPA megbízásra
vonatkozó feltételek együttesen teljesülnek; amennyiben nem, úgy az automatikusan a nem SEPA deviza
átutalási megbízás kondicionális és teljesítési feltételei mellett kerül feldolgozásra.
Sberbank Telebank-on keresztül Önnek előzetesen jeleznie kell, hogy az érintett tranzakció SEPA vagy nem
SEPA tranzakció-e, ezt követően adhatja meg a további teljesítéshez szükséges adatokat. A tranzakció
rögzítésekor a megbízás bevizsgálásra kerül a SEPA deviza átutalásra vonatkozó feltételek szerint, amely
ennek megfelelően kerül befogadásra SEPA illetve egyéb deviza tranzakcióként, amelyről igény esetén
ügyintézőnk tájékoztatást nyújt.
Az elektronikus felületeken (Sberbank Online Banking; Sberbank Mobilbank alkalmazás; Sberbank Business
Online/MultiCash/) az Ügyfél határozza meg a SEPA deviza átutalási megbízás jellemzők alapján előzetesen,
hogy a deviza utalás SEPA-nak minősül-e és ennek megfelelően külön menüpont alatt kell rögzítenie a SEPA
deviza átutalási megbízást a további deviza átutalásokhoz képest. Amennyiben Ön tévesen SEPA deviza
átutalást rögzít az egyéb deviza átutalások megadására szolgáló menüpontban vagy fordítva; úgy a megbízást
az alkalmazás nem fogadja be és a rögzítést a megfelelő menüpontban szükséges megkezdeni.
2016. október 31-ét követően a Sberbank Online Banking vagy Sberbank Business Online (MultiCash)
alkalmazáson keresztül, külső rendszerben előállított import fájl beolvasásával rögzített SEPA deviza átutalási
megbízásokat a bank kizárólag a hivatkozott rendeletben rögzített UNIFI ISO 20022 XML formátumban fogadja
be az ügyfelektől.
Több átutalást tartalmazó megbízáscsomagban kizárólag egyféle fizetésforgalmi rendszerben küldendő
megbízások lehetnek: Külön megbízáscsomagban és eltérő formátumban kell küldeni a SEPA és a nem SEPA
elszámolási körbe tartozó megbízásokat. Ha az Ön számítástechnikai /könyvelő rendszere nincs felkészülve a
devizautalások fizetésforgalmi rendszer szerinti szétválasztására (SEPA /nem SEPA), illetve a fenti szabvány
szerinti utalásfájl előállítására, és igénybe venne egy segédprogramot a megbízások szelektálásához, akkor
keresse az Electronic Banking Helpdesket a 36-1-411-4177 telefonszámon.
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Fontos tudni az utóbbi felületekkel összefüggésben az alábbi információkat:
A Sberbank Online Banking szolgáltatást és a Sberbank Mobilbank alkalmazást automatikusan frissíti a Bank
(semmiféle szerződésmódosításra nincs szükség), így 2016.10.31-ét követően az eddigi devizautalásokra
vonatkozó menüpont helyett két menüpont válik elérhetővé: egy a SEPA deviza átutalási megbízások
rögzítésére, egy pedig a további deviza átutalási megbízások rögzítésére.
A Sberbank Business Online /MultiCash/ szolgáltatás esetén a verzióváltás nem történik meg automatikusan.
Amennyiben Ön SEPA deviza átutalási megbízást kíván bonyolítani és Sberbank Business Online /MultiCash/
szolgáltatással rendelkezik, úgy mindenképpen szükséges a kliens oldali verziófrissítés.
Az Önnél jelenleg telepített MC v3.01 nem alkalmas SEPA deviza átutalási megbízások rögzítésére; az új, MC
v3.23-ban lehetőség van SEPA deviza átutalási megbízások rögzítésére és küldésére, MC v3.01 verzión
keresztül Bankunkhoz beküldött deviza átutalásokat kizárólag abban az esetben fogad be a Bank 2016.10.31ét követően, amennyiben azok között nem fordul elő SEPA deviza átutalási megbízás.
 Amennyiben szándékában áll SEPA elszámolási körbe tartozó deviza átutalási megbízásokat indítani, úgy
kérjük keresse fel az Önhöz legközelebb eső bankfiókunkat és
o igényelje az új verzió (MC v3.23) telepítését, amely esetben számolnia kell a telepítés díjával; VAGY
o a meglévő MC v3.01-es verziószámú MultiCash szolgáltatása helyett/mellett
- igényelje Sberbank Online Banking szolgáltatásunkat;
- tranzaktáljon Sberbank Telebankon keresztül (tranzakciós TPIN kóddal való rendelkezés esetén)
vagy a bankfiókjainkban!
 Amennyiben a SEPA feltételeknek megfelelő átutalási megbízást jellemzően nem szokott indítani, úgy Ön
továbbra is használhatja a MC v3.01 verzióban már jól ismert modulokat, viszont SEPA deviza átutalási
megbízások indítására nincs lehetősége. A későbbiekben jelentkező igénye alapján a MultiCash új
verzióját vagy Sberbank Online Banking szolgáltatásunkat megigényelheti Sberbank Business Online
szolgáltatás helyett/mellett, amely esetén számolnia kell a szolgáltatásokhoz kapcsolódó díjakkal és
költségekkel. Emellett lehetősége van Sberbank Telebankon keresztül (tranzakciós TPIN kóddal való
rendelkezés esetén) vagy a bankfiókjainkban megadnia SEPA deviza átutalási megbízásait.
Amennyiben használni szeretné a v3.23 verziót úgy keresse fel ügyfélreferensét és az ügyfélreferenstől kapott
verziófrissítésre vonatkozó igénylőlapot töltse ki.
Bővített adattartalom a megbízásokon
Valamennyi SEPA deviza átutalás esetén lehetőség lesz az eddiginél több adat opcionális közlésére és
fogadására: Partnerek közti egyedi azonosító, Megbízó azonosító, Tényleges fizető, Tényleges fizető
azonosítója, Partner azonosítója, Tényleges kedvezményezett, Tényleges kedvezményezett azonosítója
Kivonaton való tájékozódás
Arról, hogy az Ön deviza átutalása SEPA deviza átutalási megbízásként teljesült, úgy a számlakivonatán a
tranzakció megnevezésében a “SEPA” kitétel megjelölésre kerül.
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További hasznos információk
•
•
•

•
•

Európai Parlament és a Tanács 260/2012 rendelete elérhető itt:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0260&from=EN
UNIFIISO 20022 XML formátumról bővebben itt tájékozódhat:
http://www.europeanpaymentscouncil.eu/index.cfm/sepa-credit-transfer/iso-20022-messagestandards/
A SEPA koordinálását, felügyeletét végző Európai Központi Bank SEPA-val összefüggő információkat
tartalmazó honlapja:
http://www.ecb.int/paym/sepa/html/index.en.html
SEPA tagbankok / SEPA-n keresztül elérhető bankok listája:
http://epc.cbnet.info/docs/SEPA_Credit_Transfer.pdf
SEPA információk a Magyar Bankszövetség honlapján:
http://www.bankszovetseg.hu/hirek-aktualitasok/2016-november-1-tol-egyseges-euro-fizetesiszabalyok-es-szabvanyok-az-unio-minden-tagallamaban-3691

Bízunk benne, hogy a SEPA deviza átutalási megbízás elérhetőségével hozzájárulhatunk az Ön
elégedettségéhez, ezzel továbbra is biztosítva Bankunk megszokott magas szolgáltatási minőségét.
Általános bővebb tájékoztatásért érdeklődjön fiókhálózatunkban illetve ügyfélreferensénél, hívja a Sberbank
Telebankot a 06-40-41-42-43-as telefonszámon, vagy keresse fel weboldalunkat a www.sberbank.hu címen.
Jelen
tájékoztatónkat
frissítjük/módosítjuk.

a

rendelkezésre

bocsátható
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folyamatosan

Közzététel: Budapest, 2016.08.15.
Tisztelettel: Sberbank Magyarország Zrt.
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